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Förbundsklubb i Sportfiskarna,

Verksamhetsberättelse FK Strömstararna 2012
Året 2011 avslutades med ett återuppväckt intresse för fiskeklubben FK Strömstararna,
efter att en helt ny hemsida startades i September 2011 under namnet "fishinghetto.se"
av eldsjälen Tarik Krnjic. Detta eftersom att den gamla hemsidan inte längre hölls aktiv.
FK Strömstararna anordnade fisketävlingen "Kung af Strömmen" hösten 2011.
Mottot var Catch & Release, tävlingen blev lyckosam.
Anmälningsavgiften 150:- avsåg startavgift för tävlingen samt medlemsavgift i
FK Strömstararna för helår 2012.
Resulterade i 49 betalande tävlande d.v.s. medlemmar vid ingången av 2012.
Titeln "Kung af Strömmen 2011" gick till Danilo Prevelic.
Vinter- och vårfisket får anses som dåligt trots att Norrström & Stallkanalen hade
rikligt vattenflöde. Det bör dock nämnas att inrapportering av fångster inte har kommit
igång efter nyinteresset för den nystartade klubben, FK Strömstararna.
Sammanträden
Årsmöte hölls den 31 Mars 2012, klubben ombildades och nyregistrerades som
förbundsklubb i Sportfiskarna. Man övertog stadgarna från föregående klubb.
FK Strömstararna höll 6 styrelsesammanträden 2012.
Den på årsstämman valda Ordföranden Thomas Kassarp avgick på egen begäran den
21 Oktober 2012.
Verksamheten 2012
29 april 2012 hölls den årliga återkommande tävlingen i Stockholm "Slottslaxen" stödd
en sista gång av Vattenfall. Det fångades endast 3 stycken havsöringar.
I Mai månad sattes de allra sista 8000 laxarna ut vid fågelmatningsplatsen av Sverker
Lovén och Stockholm politikern Regina Kevius, vilket var sista gången Vattenfall
sponsrade.
I och med att Vattenfall har dragit sig ur från sitt årliga sponsoråtagande i Stockholms
Ström så står FK Strömstararna helt utan sponsor(er) för framtida smolt utsättningar i
Strömmen. Detta medför att fisket i Stockholms Ström efter Lax och Havsöring tar slut
om några år.
FK Strömstararna tillskrev tidningsredaktioner samt SVT ABC för att uppmärksamma
uppkommen situation. Vi lyckades att få in artiklar i SVD, DN, några lokaltidningar samt
ett sänt inslag i ABC Stockholm på försommaren.
Den 24 Augusti anordnades den allra första 24 timmars Laxtävlingen kallad "Lax 24
Stockholms Ström 2012". Det blev 70 betalande deltagare. Det fångades totalt 7 st
laxar. Den största på 15,36 kg fångades av William Loikas. Tävlingen anses som mycket
lyckad och väckte stor och positiv uppmärksamhet i Stockholms stad. Det framfördes
önskemål ifrån Fiskeklubben Fjällorna om att inte lägga tävlingen "Lax 24" på samma
datum som Tjejmetet på Djurgården. Några damer ur klubben Fjällorna vill eventuell
delta på vår tävling Lax 24 i framtiden.
Nästan alla fiskredskapshandlare i och runt Stockholm sponsrade generöst med priser
och vinster för "Lax 24" tävlingen. Allt lottades ut. Stockholms fritidsförvaltning, Sverker
Lovén höll klubben med tält och polisavgift för Lax 24 tävlingen.
Vi tackar alla sponsorer för hjälpen.

I September 2012 deltog FK Strömstararna på ungdomsverksamhetens dag på Skansen,
anordnad av Sportfiskarna. Funktionärer från klubben Fiskelyckan, Haninge, FK
Strömstararna och Stockholms Flugfiskecenter lockade barn att fiska regnbåge under en
helg som Sportfiskarna bekostade tillika fiskeredskap. Där deltog ca. 250 barn &
ungdomar. Evenemanget blev mycket lyckat för att nyrekrytera ungdomar för ett
fiskeinteresse.
Sommarfisket efter Lax i Stockholms Ström 2012 blev lyckosamt tack vare öppna luckor
som möjliggjorde fisket i strömmande vatten nästan oavbrutet sommar & höst.
I November hölls så åter tävlingen "Kung af Strömmen 2012" och klubbmästerskap.
Endast 35 betalande tävlande, titeln "Kung af Strömmen 2012" gick till Smail Hannzagic.
I början av December sändes Uppdrag Granskning i SVT "Hundratusenkronorslaxen"
som upprörde Sportfiskekretsar i hela Sverige.
SVT ABC Stockholm hade ett lokalinslag om situationen i Stockholms Ström som gav eko
i och runt staden.
Sponsorfrågan
Tre eventuelle sponsorer förhandlar i nuläge med Fritidsförvaltningen i Stockholm om
sponsring i Stockholms Ström. Inget avtal är klart.
Kassören Christer Jangarve har skickat en skrivelse till alla redskapshandlare i och runt
Stockholm nu i December och bad om ett bidrag till FK Strömstararnas verksamhet samt
inköp av smolt för utsättning i Stockholms Ström.
FK Strömstararna avsätter 40 000 kronor för inköp av smolt för utsättning i Stockholms
Ström våren 2013.
Fångsstatistik
Det fångades 106 st. Laxar, med en totalvikt av 951,7 kg, Medelvikt 8,98 kg.
Största Laxen fångades av Dragan Nedeljkovic vikt 15,92 kg
Det fångades 168 Havsöringar med en totalvikt av 694,54 kg, Medelvikt 4,13 kg.
Största Havsöringen fångades av Mitev Save vikt 9,1 kg.
Således fångades 291 Lax & Havsöringar med en totalvikt av 1646,24 kg.
Återutsatta: 10 Laxar och 92 Havsöringar.
Sammanfattningsvis går fiskeåret i Stockholms Ström till historien som ett dåligt fiskeår.
Man fångar numera bara knappt en tredjedel mot vad man fångade varje år mellan 2000
till 2006.
Havsöringsfisket på våren är en besvikelse och höstfisket på brun lekfisk har minskat
kraftigt.
Hemsidan
FK Strömstararna övertog texterna från A till Ö, Fiskeguiden, förd statistik av
utsättningar och fångster sedan 1973 ifrån Peter Björklund, grundare och administratör
av föregående hemsida.
På drygt ett år har den nya hemsidan www.stromstararna.se "fishinghetto" haft dryga
130 000 besök, i snitt drygt 250 besök per dygn.
Vid utgången av 2012 har nu FK Strömstararna 120 medlemmar, en ökning med 145 %
på 6 månader.
Styrelsen:
Vice Ordförande Franz Eger, Kassör Christer Jangarve Revisor Abdullah Eken.
Ledamöter: Haider Al-Tahi, Bernt Åström, Björn Kastenfalk, Bojan Stankovic,
Suppleanter: Vladimir Medina, Jallal Rai, Valberedning: Jimmy Falk, Lars Ekeblom.

